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Rask=slægten PAA EGELUND
-----------------------------

Af gårdejer Kr. Rask, Nymark, Fyn.

-----------------------------

»SLÆGTSGAARDEN« er fremsat en appel til siden, derom vidner endnu den gamle, smukke Juels
læserne om at fortælle om deres slægt. Jeg vil da minde Færgegaard; ligesom det kan nævnes, at der den
her fortælle lidt som et supplement til beretningen omdag i dag hviler den servitut på gårdene i Klakring og
mit hjem (Egelund) og min slægt (Rask), som jeg ind omegn, at deres ejere er forpligtet til på skift og efter
sendte til Slægtsgaardsarkivet for et par år siden. Jeg nærmere ordre at stille med hestekøretøj ved Færgeved så ikke, om artiklen eventuelt kunne egne sig til gaarden for at befordre de rejsende fra Fyn ind til
at sætte i bladet.
Horsens, en køretur på 3—4 mil.
Min farfader, Hans Pedersen, født 1796, død 1866,
blev i 1825 ejer af Egelund, og samme år holdt han Kongernes raststed
bryllup med sprogforskeren Rasmus Kristian Rasks
Ventetomen, en mægtig hvidtjørn, som endnu står
halvsøster Maren (hun blev den senere så bekendte heroppe ved Rugaards Landevej, der hvor en vej går
»kloge kone«, Maren Egelunds, som var kendt over fra ned til Ruggaard (eller Rugaard, som man vist nu
hele Fyn).
skriver det), ænses vel ikke af ret mange vejfarende i
Farfader var en dygtig rytter. I mange år red han dag, men i ældre tid var det anderledes. Da var det
stafet mellem Ventetomen og Bogense. Der krævedes ikke alene stafetter, der mødtes her og udvekslede
tre ting af en stafet: Han skulle være en solid og deres depecher, her — midtvejs mellem Odense og
agtet mand, han skulle være en god rytter, og han Middelfart — holdt også kongerne rast for at udskifte
skulle have en god hest! Der forlangtes nemlig, at han heste, når de i gamle dage drog gennem landet med
skulle kunne tilbagelægge en mil på tyve minutter. Det deres følge. Og i den tilstødende mark (Løkke) sam
var jo som regel vigtige brevskaber og måske hemme ledes de bønder, der skulle køre Kongeægt, og ordnede
lige depecher, der skulle befordres hurtigt og sikkert deres køretøjer, mens de ventede på kongen og følget.
uden om den almindelige postgang. Det er værd at Deraf navnene Ventetorn og Venteløkke, som gårdene
lægge mærke til, at ruten, man benyttede, var den æld der ved siden af endnu hedder.
gamle Rugaards Landevej og ikke »den store landevej«,
Sidste gang, en konge standsede op her, var i 1882,
nu hovedvej 1. Denne var vel for farlig og usikker, da kong Christian den 9. sammen med flere af konge
idet den f. eks. gik gennem den berygtede Vissenbjerg husets medlemmer aflagde besøg i den nyopførte
Røverskov. Nej, så var det meget sikrere at benytte Padesø kirke. Da havde herredets og retskredsens myn
»bagdøren« til hovedlandet, Bogense—Juelsminde-ruten. digheder sammen med mange af egnens beboere sam
Fra Bogense, som dengang var en blomstrende by, var let sig i den gamle Ventetoms skygge og bragte her
der nemlig fast forbindelse med Juelsminde på Jyllands- Danmarks konge deres velkomst og hyldest.
(Fortsættes side 4).

I

SLÆGTSGAARDEN
Udkommer hveranden Maaned.
Redigeret af lb Paulsen.
Carit Etlarsvej 32, Odense. Tlf. 7271.

FORENINGEN
TIL BEVARELSE AF DANSKE SLÆGTSGAARDE
Kontor: Kobmagergade 67-69, Kobenhavn K.
Kontortid: Mandag, onsdag og fredag kl. 10—13.
Telefon Byen 9433.
Postgironummer 83.142.
Kontoret modtager Indmeldelse.

Alle Breve til Foreningen sendes til Kontoret,
Artikler til Bladet til Redaktøren.
Andet samt private Forespørgsler til Formanden.
Forespørgsler ang. Undersøgelser af enhver Art
bedes rettet til Slægtsgaards-Arkivet.

»SLÆGTSGAARDS-ARKIVET«
Adresse: Slægtsgaardsarkivet, Det kgl. Bibliotek, Kø
benhavn K. Tlf. Minerva 111.
Leder: Mag. art. Hans Ellekilde og Arkivar P. K. Hof
mansen. P. K. Hofmansen træffes personlig Tirsdag,
Onsdag og Fredag Kl. 14-16.
Landsbestyrelsen:
Civilingeniør, Gaardejer H. M. Markersen, R., Rødby
(Formand).
Gdr. N. Slemming, Hammelev pr. Grenaa. (Næst
formand).
Gdr. Jørgen Petersen, Thorsgaard, Gislinge.
Proprietær Bent Bjergskov, Rosenlund pr. Kølstrup.
Gdr. Einer Petersen, Kikhavn pr. Hundested.
Hofjægermester Cederfeld de Simonsen, Erholm pr.
Aarup.
Propr. Chr. Lybye, Haldborg pr. Skive.
Gdr. Ths. B. Thomsen, Ulsted.
Gdr., Sognefoged Grøntved, Mygdal pr. Hjørring.
Gdr. L. M. Jørgensen, Krusegaard pr. Hasle.
Gdr. Chr. Jessen Reinholdt, Oksgaard pr. Hellevad.
Gdr. Chr. R. Christensen, Badstrup, Uggerslev.

Hovedkontor: Vester Voldgade 107
København V.

Til
Slægtsgaardsforeningens
medlemmer
Alle manuskripter og billeder til
optagelse i Slægtsgaardsbladet
sendes til bladets redaktør:
Ib Paulsen, Carit Etlarsvej 32,
Odense.
☆

Kontorets Leder:
Kontorleder H. C. Andersen, privat Emdrup Engvej 2,
København NV. Tlf. Søborg 6460.

Alle henvendelser om annoncer
maa rettes til Slægtsgaardskontoret, Købmagergade 67-69,
København K., hvor kontorleder
H. C. Andersen vil være Dem be
hjælpelig.

Foreningens Revisor:
Statsaut. Revisor Kr. Foged, København.

Husk altid tydelig
afsenderadresse!

Foreningens juridiske Konsulent:
Sagfører, cand. jur. M. Hesselbjerg, Hillerød.

Trykkeri:
Andelsbogtrykkeriet i Odense.

Creditkassen for Landejendomme i Østifterne
(Landcreditkassen)

Anker Heegaardsgade 4 . København
Laan mod 1. Pr. i Landbrug, Skov? og Havebrug samt Grundforbedringslaan
Kasseobligationer kan noteres paa Navn og kan indskrives

SLÆGTSGAARDEN
Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde

Nr. 87

Februar

1957

EJENDOMSSKYLDVURDERINGEN
Landet bør forskånes for flere ejendomsskyldvurderinger som den afsluttede.

Af gårdejer, amtsrådsmedlem Chr. R. Christensen, Badstrup.

jendomsskyldvurderingerne er

Dette betyder i realiteten, at det offentlige
afsluttet, og ejendomsbesidderne er blevet konfiskerer hele provenuet af en fejlvurdering.
en masse penge »rigere«. Derved er intet at gøre,
Derfor er det særdeles påkrævet, at ejen
bortset fra de tilfælde, hvor vurderingerne er så
domsskyldvurderingen gøres mere ensartet.
rav gale, at appelinstanserne vil omstøde dem.
Og det må meget indtrængende henstilles til
Det nytter ikke at fortsætte diskussionen om,
minister og folketing at benytte den femårige
hvorvidt de vældige forhøjelser er rimelige. Men
periode inden næste vurdering til at gennem
tilbage bliver spørgsmålet: Er det grundlag, på
føre en ny og bedre vurderingsordning.
hvilket vurderingerne foretages, betryggende?
Sammenlignet med skatteligningen er ejen
Og svaret må blive et ubetinget nej!
domsskyldvurderingen overordentlig vigtig.
Ved den årlige skatteligning er det almindeligt,
Fejl ved skatteligningen rækker kun eet år, og
at hele sognerådet deltager. Men ved ejendoms så må betalt skat endda trækkes fra ved næ
skyldansættelsen deltager kun to mand og et ste selvangivelse, men ejendomsskyldvurderingen
skyldrådsmedlem.
gælder i fem år, foruden at man mange steder
Selvom disse to mænd gør sig aldrig så stor har en vis tilbøjelighed til at bygge videre på
umage — og de er heldigvis omhyggelige de fle bestående vurdering.
ste steder — er det givet, at de ikke kan kende
Det er derfor meget betænkeligt, at disse vur
en hel kommunes ejendomme tilstrækkeligt til, deringer afgøres af et fåmandsvælde.
at vurderingen kan blive helt retfærdig. Og efter
Kan man ikke finde frem til nogen bedre løs
hånden som de nye ansættelser bliver almindelig ning, bør det i hvert fald være sådan, at sagen
kendte, vil de afsløre nogle rystende urimelig bringes under parlamentarisk kontrol ved, at
heder. Og er det sådan indenfor de enkelte kom sognerådene skal godkende vurderingerne, før de
muner, er det i sandhed ikke bedre, når man er endelige. Det vil være en spore mere til omhu
sammenligner tallene for de forskellige kommu og upartiskhed.
ner, for slet ikke at sige de forskellige landsdele.
Den afsluttede vurdering bør i hvert fald være
Og det er desværre ikke ligegyldigt, hvordan den sidste under det gamle system.
vurderingen falder ud. Normalt betales der 2—4
En unøjagtig vurdering kunne i nogen måde
procent af grundskylden i kommuneskat, om tolereres, så lang tid den ikke betød så afgørende
kring ved 2 procent i amtsskat og 0.6 procent til indgreb i ejendomsretsforholdene, men med så
staten og udligningsfonden. Dertil kommer for vidtgående konsekvenser, den har i dag, er det
mueskatten, som for nogle vejer tungt til.
en utilbørlighed.
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EGELUND
--------------------(Fortsat fra forsiden). ---------------------Farfader havde i mange år en brun vallak, som var
ualmindelig godt gående. Den brugte han, når han
red stafet, og den klarede altid turen med glans. Også
når farfader skulle til Odense, foregik turen som regel
pr. hesteryg. Det var 6% mil ud og hjem, og det
hændte, at farfader trængte til at røre benene en gang
imellem på sådan en lang tur. Så stod han af hesten
og gik et stykke. Den brune overlod han til sig selv;
han vidste, at den nok skulle komme, når den havde
fået sig nogle mundfulde græs ved vejkanten.
Det kunne ske, at andre vejfarende råbte til farfader:
»Er du ikke bange, at hesten skal rende fra dig?« —
»Nej, det er jeg ikke«, svarede han og fortsatte sin
gang, og den brune skuffede ham aldrig.

Bad hesten om hjælp?
Engang da han var på vej hjem fra Odense, forekom
det ham, at der var noget i vejen med den brune, den
var vist ikke rigtig rask, så derfor standsede han ved
Mørkenborg kro, satte hesten ind i stalden, så den
kunne hvile lidt (men han bandt den ikke i stadet,
det plejede han aldrig), og selv gik han ind i skænke
stuen for at få et krus øl. Men han havde kun siddet
der et øjeblik, før den brune kom ud af stalddøren,
gik tværs over gårdspladsen og ind i forstuen, stak
hovedet ind ad skænkestuedøren og skrønnede efter
ham. Han blev underlig til mode, rejste sig straks og
gik med den ud. Men næppe var de kommet ud på
gårdspladsen, før hesten styrtede død om. Har den
mon villet bede ham om hjælp, fordi den følte sig syg?
Eller har den mærket dødens komme og villet sige sin
herre farvel og tak for de mange år? Et er sikkert, at
det var med tungt hjerte, farfader begravede sin gode
og tro ganger bag ved Mørkenborg gamle krolade.
Der var andre gode ryttere i slægten end farfader.
I tidligere tid var hesten jo det almindelige befordrings
middel. Derfor var der ved hver port en jernring i
egestolpen til at binde en hest ved og en stor sten til
at træde op på, når rytteren steg i sadlen.
Farfaders farbroder, Hans Hansen, som ejede Ege
lund før ham, var også en god rytter, hvad der ikke
var så mærkeligt, for han havde »ærlig og troe udtient
ham paaliggende 8 Aar ved »Det Fyenske Regiment
Lette Dragoner««, som der står ordret i hans »AfskedsPas« — »hvorefter han kan opholde sig hvad Sted i
Landet ham lyster«. Passet er udstedt den 7. april 1802
og opbevares endnu her på Egelund.
Også min farbroder, Niels Hansen Rask, ejer af Ege
lund indtil 1900, havde været dragon, så også han

kunne begå sig på en hesteryg. Han var med i 1864,
hans dagbog fra krigen, hans feltflaske og feltkiste
opbevarer vi endnu her på gården.
Og så vil jeg til sidst nævne rytteren frem for nogen
anden i min slægt, sprogforskeren Rasmus Kristian
Rask. Om ham hedder det, at han »drog fra Renens
Veje til Elefantens Leje« for at studere sanskrit og
andre oldnordiske sprog, og størsteparten af denne
lange vej tilbagelagde han til hest. Hans saddel og
øvrige ridetøj fra den rejse har vi her i vort lille pri
vate museum.
Men nu er heste og ryttere snart »en saga blott«.
Nu »staar en ny Tids Bonde paa sin Toft« og betrag
ter traktoren, som brummende går over agrene. Udvik
lingen kan man ikke skrue tilbage, og det skal man
vist heller ikke.

Kr. Rask.
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Sangen om Egelund
Mel.: Vi er børn af sol og sommer ...
Under stolte træers kroner
ligger trygt den gamle gård,
mindets stille sange toner
om dens mure år for år.
Slægtled efter slægtled træder
gennem husets lave dør,
og en sum af sorg og glæder
samler sig fra nu og før.

Lad den gamle gård fortælle,
hvad den så i svundne år,
mange ting den ved at melde
om den fynske bondes kår,
om hans arbejdsvante færden,
om hans manddoms stærke dyst,
om hans hjemlivs rige verden,
om hans sorg og om hans lyst.
Her var glade ungdomsstemmer
i en sollys sommerdag,
og i havens løvhangs-gemmer
tyste nætters favnetag.
Barnegråd og vuggesange
rørte ofte hjertets streng,
sjælesuk i tider trange,
bønnens kamp ved sygeseng.

Her har slægten trofast plejet
adelsind bag bondedragt,
pligt og tro blev fællesejet,
hvorpå stedse man gav agt.
»Alt sit fædreland man skylder,
hvad man her udrette kan!«
Disse ord endnu man hylder,
de blev arv fra mand til mand.
Lyt kun vel til gårdens tale
og de stille minders sang,
lad dog aldrig vinterdvale
binde ånd og virketrang!
»Se kun frem, ej blot tilbage!«
Det er livets sejerssang!
Mens vi mindes fortids dage,
går vi trygt vor fremtidsgang.

(Sunget ved gårdejer Rask’s 60 årsdag i 1950).

Ny slægtsbog
Overlærer Morten Astrupgaard, Odense, har
udsendt en fyldig slægtsbog om Astrupgaardslægten fra ca. 1825 til nu. Første del af slægts
bogen blev skrevet af nu afdøde førstelærer Jens
Abildtrup, Nørre Nissum, som førte beretningen
frem til Astrupgaard-døtrene Mette Karen og
Else Jacobsdatter. Stamfaderen var bonden og
hosekræmmeren Jens Andersen på Astrupgaard
i Faster sogn, Søren Kierkegaards tipoldefalder.
Ialt omtales syv slægtsgrene, hvoraf forfatteren
tilhører Fyrstenborgslægten. Vi skal senere vende
tilbage til en omtale af denne bog.

Slægtsgaardsforeningens
nye kontorlokaler
Ny adresse fra 1. april

Fra 1. april flytter foreningens kontor
ind i nye og større lokaler, idet det får til
huse i Niels Juelsgade 14, 2. sal, hos A/S
The Canned Cream Milk Co., der ejes af
danske landmænd.
Adgang til kontoret, der ligger med smuk
udsigt over havnen, sker fra Niels Juels
gade, der fører direkte op mod Kongens
Nytorv ved Det kgl. Teater.

Juridisk brevkasse
Vi henleder vore medlemmers opmærksomhed
på foreningens brevkasse: »Juridiske slægts
gårdsanliggender«.
Alle forespørgsler hertil besvares vederlagsfrit
af foreningens kyndige rådgiver, sagfører, cand.
jur. M. Hesselbjerg, Hillerød.

Stof til „Slægtsgaarden“
OR TIDLIGERE opfordring til medlemmer
af Slægtsgaardsforeningen om at sende re
daktionen stof og billeder om slægt og ejen
domme blev fulgt på den smukkeste måde, og vi
har nu liggende flere gode artikler, som efterhån
den vil fremkomme i bladet.
Men vi disponerer på langt sigt og vil gerne
have endnu mere.
Find fyldepennen og humøret og fortællelysten
frem og send Deres artikler og billeder til
»Slægtsgaarden«s redaktion.
Mange slægtsgårdsfolk er langt bedre fortæl
lere, end de selv tror, når de kikker i spejlet og
ryster på ho’det.
Det har det til nu indkomne stof forlængst be
kræftet.
Adressen er: Redaktør Ib Paulsen, Carit Etlarsvej 32, Odense.
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I

GISLINGE

Gårdejer Jørgen Petersen, Gislinge,
fortæller om juleinvasion af tropper
i sin by 1808.
RET 1808. Det var urolige tider. Kongen havde
indladt sig på spekulation i stormagtskonflikter
og holdt på et forkert kort, noget danske enevoldsher
skere før ham havde gjort sig skyldig i gentagne gange.
Napoleons stjerne stod ikke længere i Zenit, omend
han endnu ikke havde mødt sit Waterloo.
Frederik den 6.s alliancepolitik skaffede os englæn
derne til fjender, og i nævnte år nåede deres hærstyrker
helt ned til egnen tæt mod Holbæk.
Den lille landsby Gislinge havde dog endnu ikke
haft direkte forbindelse med de fremmede, men natur
ligvis hørtes rygter, som tog vildere og vildere til i
styrke, jo længere man var fra begivenhederne.
Byen lå jo også noget afsides, langt fra de dengang
større hovedveje og som nabo til den fredelige Lamme
ikke den sæk med halm, han havde puttet træskostøvler
fjord, så nogen øjeblikkelig fare var der vel ikke; men
endnu sad visse overleverede minder i sindet fra sven og ben i, kunne klare kulden, krøb han af vognen og
gik ved siden et stykke.
skernes husering for knap 150 år siden! Den gang betød
De var nået over åen, der skiller Høed fra Stigs
krigen nedbrændte huse og gårde, tvangsforflytning til
arbejde for svenskernes belejringsanlæg ved Køben Bjergby, da de pludselig fik øje på en stor flok ryttere,
krigskarle kunne de se, og bag dem noget kørende tros,
havn, hvis man ikke valgte at flygte fra hus og hjem
der var mange, og knirkende sadler, hestetrampen og
og lade de tomme gårde stå til hvem der turde blive.
kommandoråb lød ned imod dem fra Mørkøvvejen,
Var Gislingegården ikke oprettet i 1725 af gårde,
der lå øde hen? Jo vist, sligt glemtes ikke i flere gene hvorfra rytterne kom.
Peder standsede køretøjet, og medens angsten tegnede
rationer.
Men som nævnt, endnu var det heldigvis kun rygter, sig i hans magre ansigt, udbrød han: »Ak, Herre jemini,
Niels, der har vi engelskmændene« 1 Niels, der ellers var
og livet skulle jo leves, den daglige dont gøres, og hvem
mundrap nok, svarede ikke noget straks; men da flok
ved, måske trak uvejret udenom sogn og egn, der var
ken der henne kom nærmere, vågnede hans dragontids
jo da langt til Roskildeegnen?
hestekendskab, og han råbte: »Hvem ded end er, hår
Det var den 18. december, få dage før jul, en bidende
jæ
Fan hugme aldrig set bedre bæster!«
østenvind jog hen over de nøgne marker og sled i strå
tagene, så mønning og kragetrær viftede ildevarslende
Sølvtøjet blev gemt.
for vinden. Trods kulde øg vind havde gårdfæster Peder
Mens
de
to
kørende afventede begivenhederne,
Pommersen dog vovet sig til Aggersvoldskovene efter
brænde, nu kom han i sin knirkende luntestikkervogn
drejede truppen ind i herregårdens store gårdsplads, og
langsomt agende ad hjemningen til. For at dække sig vejen efter Kundby blev fri, Peder jagede på hestene,
og de kom lykkeligt forbi gård og ryttere.
mod vind og kulde havde han en lodden klaphue foret
Det var næsten mørkt, da de to nåede Gislinge, og
med hundeskind på hovedet, et strikket, uhyre langt,
først da hestene var vel i stald og fodret, og Peder
halstørklæde viklet mange gange om halsen, uden på
vadmelskoften en tyk kappe og på benene træsko havde fået stænget gårdporten, var det, som man turde
snakke om det frygtelige møde. Efter nadveren og
støvler, vel foret med halm, to par vanter kunne dog
nogle hårdt tiltrængte dramme vågnede Nielses rytter
næppe holde kulden ude, når han skulle holde på
instinkter atter op, og han malede et billede af truppens
liner og pisk, så hænderne måtte stadig bankes. Som
heste, rytternes sabler og udstyr for Maren Peders og
medhjælper havde han Rytter Niels, en arbejdsmand
pigen. Det var så enormt, at de begge formelig rystede
fra byen, der ofte hjalp til i bedriften, Niels havde fået
sit tilnavn, fordi han havde været dragon, for resten i i knæene. Den lille, stilfærdige Peder sansede slet ikke
at få sagt, at de jo egentlig var så langt fra rytterne,
samfulde 6 år, han havde vel knap så god påklædning
at Niels kun ved hjælp af sin fantasi kunne afgive sin
som Peder, men den fordel, at han kunne dreje sig efter
rystende beskrivelse.
(Fortsættes side 10).
vinden, da han ikke havde linerne at passe, og hvis
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Om indmeldelse i Slægtsgaardsforeningen
VERT ÅR er der gårde, som har været i slægtens kommere kan være begrundet med pietetsfølelse overfor
besiddelse i mange generationer, der glider ud af forfædrene og de slægtsminder, der knytter sig til ste
slægtens eje ved salg til fremmede på grund af, at der
det, og det kan være med håb om, at de forbedringer,
ikke er sønner, døtre eller andre slægtninge med forudforfædrene

ved flid, foretagsomhed og fremsynethed
sætninger for at kunne overtage slægtens hjem og fort har gennemført på gården, må komme efterkommerne
sætte driften af forfædrenes jord.
til gode og medvirke til at skabe gode livsvilkår for de,
Samtidig er der hvert år mange gårde, som overtages
der bliver ved landbruget og skal leve af at dyrke
af 3. eller 4. generation af samme slægt, og som derved jorden.
bliver slægtsgårde.
Når en slægt har haft 3—4 generationers tilknytning
Da der ofte til foreningens medlemmer kommer
til en gård, er det naturligt, at rodfæstethed og sam spørgsmål fra andre slægtsgårdsejere om at blive med
hørighed med hjemmet og jorden gør sig gældende
lem af Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgårde,
både for de, der har overtaget gården, og for de, der
henvises til hosstående annonce med kupon, som kan
er udgået derfra, og som gerne vil bevare forbindelsen
udfyldes og indsendes til foreningens kontor, hvorfra
med barndomshjemmet og de livsværdier- og minder, oplysninger og indmeldelsesblanket vil blive tilsendt.
Det henstilles til alle foreningens medlemmer at fore
der knytter sig dertil.
Mange gårde er stærkt præget af ejerens forældres, lægge andre slægtsgårdsejere spørgsmålet om tilslutning
til slægtsgårdsforeningens arbejde for bevarelse af dan
bedsteforældres og oldeforældres liv og virke.
Ønsket om at bevare en slægtsgård for slægtens efter ske slægtsgårde ved indmeldelse i foreningen.

H

Slægtsgaardsejere
bør være medlem af

FORENINGEN TIL BEVARELSE AF DANSKE
SLÆGTSGAARDE
Foreningens formål og grundlag:
AT VÆRNE JORDEN, STYRKE ÆTTEN OG HÆVDE ARVEN

Lær af fortiden
Lev i nutiden
Arbejd for fremtiden
KEND DIN GÅRDS, FORFÆDRENES og SLÆGTENS HISTORIE
SLÆGTSGÅRDSARKIVET udarbejder på bedste og billigste måde oversigter over forfædrenes liv og virke
og gårdens historie.
I begrænset omfang kan også landmænd, som har landbrug, der endnu ikke har været i slægtens besiddelse
i 100 år, få historiske oversigter udarbejdet på Slægtsarkivet, Det kgl. Bibliotek, København K.

Medlemsbladet »SLÆGTSGAARDEN« kommer 6 gange årlig.
Oplysninger gives og indmeldelser modtages af Slægtsgårdsforeningens kontor, Købmagergade 67-69, Kø
benhavn K. Efter 1. april 1957: Niels Juelsgade 142, København K.
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Bosted..................................................................................
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Men allerede længe før dette fund fandt sted, gik
der »sagn« om, at der var nedgravet en skat netop
der i engen. Således har den forlængst afdøde gårdejer
i Almstok, Kr. Pedersen, fortalt til sine sønner, at der
sikkert var en skat nedgravet, idet han, når han om
aftenen stod og tærskede korn i sin lo, derfra ofte
havde bemærket et lys, der hvor sølvet senere blev
fundet, og selv om arbejdsdagen ved den tid var lang,
Af gårdejer Peder Johnsen, Plougslund, Ribe amt.
var der dog ingen »engkarle«, der arbejdede ved lys.
Bemærkelsesværdigt er det, at efter sølvfundet for
FØLGE OPTEGNELSER i gamle, gulnede blade
svandt lyset der og er ikke set siden. Det vides, at der
blev der i året 1866 gjort et ret stort sølvfund i
i året 1651 var en gårdejer i Plougslund, der hed Eske
Plougslund enge. Daværende gårdejer i Plougslund Pedersen, og der er næppe nogen tvivl om, at det er
Peder Johnsen havde sendt sin søn, Hans Pedersen, samme, der har villet sikre sit sølv for svenskekrigerne
og tjenestekarlen, Nis P. Nissen, i engen for at slå i årene 1658—1660 ved at begrave det i åen.
græsset dér tæt ved åen.
Navnet Eske Pedersen var helt op i det 19. århun
Åen, der gennemløber engdraget mellem Almstok og
drede endnu ikke helt forsvundet fra egnen, så hvis der
Plougslund, er tillige sogne- og amtsskel mellem
skulle være nogle eventuelle efterkommere fra denne
Randbøl og Grene sogne og mellem Vejle og Ribe Eske P., kunne disse måske have interesse i at besøge
amter, var året før blevet gennemgravet for en regule Nationalmuseet for der at bese slægtens efterladen
ring, og den opgravede jord var ved høslettens begyn skaber.
delse ikke blevet udjævnet.
Pludselig stødte man mod noget metal med høleen,
Den Peder Johnsen, som nævnes først i denne
og ved nærmere eftersyn viste det sig, at det var en
artikel,
er den nuværende ejers bedstefader. For
stor, blank sølvmønt.
40 år siden overtog artiklens forfatter selv ejen
Der blev ikke slået mere græs den dag, idet de to
karle ved tilkaldte folks hjælp foretog en systematisk
dommen ...
eftersøgning i den opgravede jordbrink.
Herved fandtes så en lille trætønde, der dog var
delvis i stykker, men i og omkring denne fandtes ifølge
Jørgen Olriks beskrivelse i »Drikkehorn og Sølvtøj«
følgende:
1 øseskål af sølv med vandret udstående, bladformet
håndtag, hvori var graveret: Eske Pedersen M. N.D.
samt karatangivelse.
2 ens drueskeer stemplet: 0.159 M. s. L. og bag på
bladet graveret: Eske Pedersen, P. (P. betyder antagelig
Plougslund).
3 sekskantede sølvdupper til snore, 1 sølvhæklenål,
LÆGTSG ARDSBLADETS redaktør, som nærer en
11 runde sølvknapper med graveret roset, 11 snore
stor tiltro til sine medmenneskers humanitære ind
maller. Derudover fandtes ialt 108 forskellige sølvmøn
stilling, tillader sig at forespørge, om der på Fyn eller
ter — mest skillemønt med årstal: 1616—1656.
i Sydjylland eller Sønderjylland mon findes en slægts
Dette gav selvsagt mod på en mere omfattende un
gård med lidt fiskevand og så mange fisk i det, at
dersøgelse, og ved en eftersøgning i selve åbunden
man mod gode ord og rimelig betaling og en god
fandt man yderligere 2 sølvspiseskeer, men dermed
historie engang imellem kunne få lov at forsøge sig på
ophørte så videre fund. Måske har der været mere,
det et par gange eller fire om året? Hvaler er uønskede,
men vandets tilstedeværelse gjorde en rationel under
men en bækørred eller stalling ville ikke være ilde.
søgelse umulig, men måske der er en chance for de
Det tilføjes, at redaktøren er et meget omgængeligt,
moderne udrustede forskere, og ingen tør vel påstå, at
tidligere stærkt rødhåret, efterhånden noget falmet, men
man har fundet alt, hvad der eventuelt kan være gemt
dog fremdeles temmelig livsglad menneske, hvis eneste
dér engang.
hang til det våde står i relation til hyggeligt fiskeri
Fundet blev, som lov og pligt var, anmeldt for sogne
indenfor overkommelig afstand fra Odense.
fogeden i Grene sogn, og denne anmeldte det så igen
Er opvokset på landet og ville næppe nogen sinde
til herredsfogeden i Kolding, der skrev til føromtalte
ved kast af snøren kunne tage fejl af en kvie og en
Peder Johnsen om at sende sønnen, der var finderen,
nydelig fisk, som står og venter på god sportslig fangst.
til Kolding med sagerne, hvilket skete. Det hele blev så
Forslag modtages med taknemmelighed: Carit Etlarsvideresendt til Nationalmuseet som danefæ, og i finde
vej 32, Odense.
løn fik Hans Pedersen derpå udbetalt 23 rigsdaler og
72 skilling efter sølvets værdi.
Ib Paulsen.

Et sølvfund i

Plougslund Enge

I

En slæg’tsg’ård
med fiskevand?

S
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Vint erst emning fra Odense fjord.

Slægtsfølelse og
hjemkærlighed
Gårdejer og slægtsforsker Nis Hinrichsen Callesen (1837—1922) på Leerskovgård i Øster
Løgum sogn skrev i Sprogforeningens almanak
for 1913:

Skønne land, i din rige have
mindets blomst gror på fædres grave,
mindets blomst.

AR DER I VORE DAGE er bleven klaget
over, at slægtsfølelsen har tabt sig, hvorved
også hjemkærligheden er kommet til at lide,
er dette ikke sket med urette; thi det er dog så,
at når pietetsfølelsen for fædrene, for deres liv
og virke, og interessen for det fra fædrene ned
arvede tabes, da er det også forbi med hjem
kærligheden, og så bliver følgen den, at vedkom
mende føler sig hjemløs og er lige godt tilfreds
eller også lige ilde tilfreds, på hvilket sted han
end kommer til at leve. Jeg tager vist næppe fejl,

N

når jeg mener, at den ulyksalige gårdhandel, der
er bleven så gængs i vore dage, netop ligger i, at
hjemkærligheden er gået tabt, fordi slægtsfølel
sen ikke mere er så levende som i gamle dage.
Da var det sådan, at om nogen blev nødt til at
skille sig ved det hjem, hvor hans forfædre havde
levet og virket, måske gennem århundreder, så
følte han dette som den største ulykke, der
kunne times ham, ja, han anså det næsten som
en forbrydelse, han begik, fordi han derved for
syndede sig imod sine fædres minde... At vække
slægtsfølelsen sker bedst ved at granske ens
eget slægtsregister og stamtavle ... Slægtsfølelsen
fremmer hjemkærligheden, og begge dele er igen
grundlag for en varm og dybtfølt fædrelands
kærlighed.
da
Da Nis Hinrichsen Callesen døde 1922 og
skulle stedes til hvile på Øster Løgum kirkegård,
brændte mosen ved gården, så følget dårlig nok
kunne komme igennem. En journalists beretning
om høvdingens værdige ligfærd inspirerede for
fatterinden Anna Baadsgaard til samme år at
skrive romanen »Den arvede Jord«. Leerskovgaard ejes nu af Nis Hinrichsen Callesens sønne
søn Nis Henriksen Callesen, der udgør 12. led i
slægtsfølgen på gården.
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kan, derunder navnlig ikke for angreb for så vidt angår
bygninger af svamp eller husbukke og vedrørende
besætning for smitsomme sygdomme.
Vilkårene er følgende:
I SLÆGTENS BESIDDELSE1) Ejendommen er overtaget den (datoen), fra og
med hvilken dato den har henligget og henligger for
ET ER OFTE blevet fremhævet, at den unge
køberens regning og risiko i enhver henseende, der
burde kunne overtage slægtsgården til en rime
under også således at køberen i tilfælde af ildebrand
lig pris. Når der er mange søskende og der er dyrtid,
oppebærer assurancesummen til vedtægtsmæssig an
kan det måske blive et vanskeligt problem at løse. Men
vendelse.
når de unge, som skal overtage gården, har tjent sig
2) Overtagelsesdagen er skæringsdag for alle af ejen
en lille kapital sammen ude eller hjemme, f. eks. på
dommen gående skatter og afgifter.
25.000 kroner, og lånemulighederne udnyttes og den
3) Ejendommen overdrages med de samme rettig
sum, som de gamle skal have som afgift eller aftægt,
heder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sæl
kapitaliseres og trækkes fra købesummen, så skulle
geren, hvorved vi særlig bemærker, at der iflg. ting
der være mulighed derfor, uden at man går de øvrige
bogen er lyst (for eks. for vej-ret eller lignende).
søskende for nær og uden at den unge mand evt. må
4) Køberen forpligter sig og efterfølgende ejere (og
gifte sig en formue til for at kunne overtage føde
hermed følger slægtsdeklarationens ordlyd).
gården.
Som værdi af ejendommen kan benyttes ejendoms
Når afgiften eller aftægten ligestilles med køb af en
skyld plus salgsværdi af besætning og inventar eller
livrente, som på 7700 kr. årlig koster 100.000 kr. i
kreditforeningens taksationer.
65—70-årsalderen, og taksationssummen for ejendom
5) Købesummen andrager (?) og er dels indfriet
men kommer til at ligge omkring kreditforeningens
ved at køberen har forpligtet sig til at overtage eller
vurdering til låneforretning, måske noget mere, dersom
indfri de i ejendommen stående prioriteter som følger:
der er en stor besætning, må der være mulighed for
Kontant betales (?), mens restkøbesummen, f. eks.
en løsning. Man kan også tænke sig, at den unge nogle
100.000 kr., er afgjort ved, at køberen har forpligtet sig
år før overtagelsen forpagter ejendommen og tjener
og efterfølgende ejere af gården, sålænge sælgeren
penge derved, for så vidt han er dygtig.
eller vedkommendes ægtefælle lever, eller blot en af
Vi antager, at gården er på 110 td. Id. sandblandet
dem lever, til at levere vedkommende:
lerjord, og at kreditforeningens taksationssum er
1) I kontanter årlig 6000 kr., der vil være at erlægge
250.000 kr. og handelsværdien måske 280.000 kroner,
af køberen indenfor hvert kalenderår med 500 kr.
fordi der er en stor besætning.
månedlig.
Overtagelsessummen bliver så 280.000 minus 100.000
2) I naturalier (som nævnes her):
for den kapitaliserede årlige afgift på 7700: = 180.000
3) Dels at overlade vederlagsfri brug af bolig (som
kroner.
beskrives). Såfremt sælgeren og dennes hustru fraflyt
Går man så ud fra, at den unge har for eks. 30.000
ter ejendommen, skal ejendommens nye ejer i stedet
kr., må han sælge besætning for 20.000 og skal så
for ydelserne efter pkt. 2 og 3 betale en aflønnings
skaffe et lån på ejendommen på 130.000 kr., hvilket er
sum (som man nærmere angiver).
den gæld, som påhviler ejendommen, når de gamle ikke
Denne aftægt begæres lyst som pantstiftende på
er mere.
ejendommen næst til dato lyste hæftelser af enhver art.
Alle omkostninger bæres af køberen alene.
Å DE FLESTE SLÆGTSGÅRDE har man gamle
Som sælger
Som køber
skøder liggende, som man måske kan bruge ved
ny ejendomsoverdragelse, da det koster 1 procent for de
X.
første 100.000 af købesummen og % procent af de
næste 100.000 at få et skøde udfærdiget, skønt man
måske således kunne klare det selv.
Et skøde som følgende kan forøvrigt også bruges:

SLÆGTSGÅRDENS FORBLIVEN

D

P

KRIGSFOLK...

ENDELIGT SKØDE
Undertegnede gårdejer NN sælger, skøder og ende
lig overdrager herved til sin søn NN den sælgeren
tilhørende landbrugsejendom matr.nr. (?) i -by, areal
stort (?) ha, indført i tingbogen for -by, og de på
ejendommen værende bygninger med grundmur, nagel
fast og andet lovligt tilbehør og plantninger, maskiner,
vogne og redskaber og besætning, alt som er og fore
findes, og som det blev af køberen bekendt, idet sæl
geren ikke indestår for mangler af hvad art nævnes

.(Fortsat fra side 6).-

Da Niels var gået hjem til Kirsten, fik Peder listet
pigen til at »rende et smut hjem«, noget hun uhyre
gerne ville, da hun nu sad inde med en så frisk nyhed,
og da de to gamle var blevet ene sagde Peder: »Vi må
hellere se at få gemt vort sølvtøj og de par dalere, vi
har, ordentlig hen, bjerger vi livet, kan vi da måske få
hårdt brug for dem!« Maren var så rystet, at hun næppe
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turde åbne munden; men hun hjalp dog til at finde
sagerne frem fra kistebunden. I hjørnet ved stakhave
gærdet gravede de så pengene ned, vel indpakket i et
gammelt hestedækken, ragede noget gammelt halm
og vissent løv over hullet og gik ind i den tørvevarmede
dagligstue igen, at gå i seng vovede de ikke. Først da
pigen ved titiden kom tilbage og kunne fortælle, at
ingen i byen havde hverken hørt eller set noget til
engelskmændene, krøb Peder og Maren ind bag him
melsengens omhængslærred.
Dagen efter havde vinden lagt sig, solen skinnede,
og i den frostklare luft så man byens beboere samle
sig omkring smedien, hvor Rytter Niels afgav malende
beskrivelser af heste, ryttere, sabler med mere, bilagt
mere sagkyndige, tekniske forklaringer. Beretningen
blev påhørt med stigende gru, og jo højere op ad dagen
man kom, og jo flere dramme Niels styrkede sig med,
desto sikrere blev man på, at kun mirakler kunne redde
byen fra undergang.
Gården ved kirken var den gamle præstegård, her
havde præsten boet og haft sin avling indtil året 1510,
da Gislinge blev annekssogn til Hagested, præsten
beholdt dog stadig indtægterne af gården, indtil den
velærværdige pastor Arnold Cruse mageskiftede jorden
med Hagestedgård og på den måde fik sin avling sam
let, senere solgtes »Anneksgården« til Hørbygård, der
også ejede kirken, og fæsteren der, Mads Madsen, blev
ligesom sin fader og bedstefar kirkeværge, ganske na
turligt, da gårdens bygninger lå så tæt op ad kirke
gårdsmuren, at der knap var stigeplads. Der var også
visse forpligtelser hvilende på »Anneksgården«, præsten
skulle have en stue til omklædning samt skulle fæsteren
mod betaling afgive husrum og passende beværtning
til dem, der betalte præstetiende, som præsten personligt
modtog i marts måned.
Mads var lige så ængstelig som byens øvrige beboere,
også han havde lidt sølvtøj at gemme, ligesom han
også følte sig ansvarlig for kirkens hellige kar, han
drøftede sagen med sin kone og sagde: »Hvis man nu
kunne finde det hemmelige rum i kirkegårdsmuren,
som min bedstefar lod gøre, da svenskerne i 1659
huserede i byen, så var det nok det sikreste«. Trine
Madses mente dog, at det var nok kun noget gammel
snak, som ingen steds havde hjemme, ellers havde man
nok set noget til det for længe siden!")
Det blev .efter alle solemærker at dømme en trist
jul, ingen husmoder havde rigtig lyst til forberedelserne,
vel var brødbagningen overstået og brødene begravede
i kornbunkerne på loftet, hvor de ikke alene holdt sig
godt, men også var i sikkerhed for mus og rotter; selv
om disse bæster nok kunne lugte sig frem til opholds
stedet, var det stadig nedstyrtende korn umuligt for
dem at holde fra at dække det eftertragtede brød. Men
der var jo meget, meget andet, der skulle gøres for at
*) Heri fejlede Trine dog, i 1934 fandt jeg bemeldte
hemmelige rum i muren, hullet var dækket med en
stolpesten, da den blev fjernet, fandt jeg det indbyg
gede hulrum, dog fuldstændig tomt.
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holde gammel juleskik i hævd. Man bare afventede de
kommende begivenheder.
Ved middagstid lød så råbet: »Nu kommer de!«
Mændene stod vagt i hus og gård, konerne flygtede
rædselslagne ind i stuerne med de mindste børn hæn
gende i vadmelsskørterne, de større nysgerrigt kiggende
ud af glugger og lemme.

En god overraskelse, men ...
Og rigtig nok kom to ryttere sprængende ind i byen,
de gjorde holdt ved smedien, og lidt efter sås de ride
nord på efter Lille Gislinge.
Da der foreløbig kun var to, og da smeden ingen
overlast havde lidt, vovede nogle af de modigste sig
hen til ham for at høre, hvad de havde sagt, samt om
det var engelskmænd.
Ja, smeden mente nok, det var sådanne fyre, de havde
spurgt efter sognefogeden, men han havde da så nogen
lunde forstået, hvad de spurgte om.
Flere og flere vovede sig nu hen til smedien, ivrigt
drøftende hvad der ville ske med den sølle sognefoged,
— og senere med dem alle, — da pludselig tre ryttere
i fredeligt småtrav kom fra Sandbyvejen ind i byen,
den ene var sognefogeden, Carl Unger, der nok så ven
skabeligt sludrede med soldaterne, ja, så vovede man
at blive stående. Da sognefogeden så, at oldermanden
Chresten Pedersen var blandt de forsamlede, standsede
han og sagde: »Du får tude til bystævne, Chresten, vi
skal have indkvartering, det er danske tropper, der
skal værne os mod fjenden!«
Glæden blev naturligvis stor, de afbrudte julefor
beredelser kom i gang igen, og lillejuleaftensdag kom
soldaterne i kvarter. Det var holstenske tropper under
kommando af arveprins Ferdinand, han selv boede på
Bjergbygård. Havde man vidst, at indkvarteringen
skulle strække sig over 6 år, var glæden måske blevet
noget mindre. Holstenerne afløstes af jydske dragoner
under oberst d’Aubert. En afbrydelse på godt et halvt
år på grund af »en nedrig og stærkt udbredt fnatepidemi« kunne vel næppe betragtes som egentlig vel
kommen.
Af kig i arkiverne fremgår ikke, at der har været
særlige kontroverser mellem soldater og kvarterværter,
nogle småsager der blev ordnet arbitrært, nogle van
skeligheder med sproget har der heller ikke været, i
hvert fald ikke mellem ungdommen, hvis man skal tro
kirkebogen?
En enkelt af sergenterne befandt sig endda så godt,
at han, da krigen var forbi, kom tilbage og købte en
lille ejendom samt giftede sig med en Gislingepige. Til
undgåelse af forveksling med en anden bymand, der
havde samme navn, blev han kaldt »den pæne Lars
Hansen«, han var jo ingen hjemmeføding.
Lars Hansens efterkommere lever endnu i Gislinge
som flinke og agtværdige borgere.

Jørgen Petersen.
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Generationsskiftets problemer
1 efteråret holdt vort hovedbestyrel
sesmedlem, gårdejer, amtsrådsmedlem
C hr. R. Christensen foredrag i
radioen om generationsskiftet i land
bruget og erklærede bl. a.:
ET VAKTE BETYDELIG OPSIGT, da profes
sor Jørgen Dich ved et jydsk husmandsmøde for
nogle år siden påviste, at der nu var så få unge
skæftigede ved landbruget, at man i løbet af få år måtte
imødese, at man kom til at mangle uddannet ungdom
til at overtage de landejendomme, der af naturlige
grunde måtte blive ledige.
Det var nye toner, og endnu har man ikke mærket
så forfærdelig meget til den udvikling, professoren
imødeså. Grunden dertil er imidlertid, at nutidens ejen
domsbesiddere bliver længere ved deres ejenomme, end
tilfældet var tidligere. Siden udtalelsen fremkom, er
antallet af landbrugsmedhjælpere imidlertid dalet med
yderligere 20—30.000, således at der nu ikke er flere
unge mænd tilbage, end der netop skal til for at ud
fylde den normale afgang.
Det er således en kendsgerning, at enten må den
vandring fra landbruget, der hidtil har taget 40 pct. af
de unge landmænd, totalt høre op, eller også må den
erstattes af en tilsvarende tilgang ude fra. Og så er der
endda næsten ingen mulighed for at foretage den sor
tering, som det praktiske liv har vist, der i høj grad er
brug for.
I virkeligheden skal der altså ske en afgørende æn
dring i befolkningsudviklingen på dette punkt, om man
ikke skal blive stillet over for problemer af meget stor
rækkevidde.
Spørgsmålet om de unge mænd er imidlertid kun
den mindste side af sagen. I øjeblikket findes der 96.000
mandlige medhjælpere uden egen husstand i land
bruget. Heri iberegnet børn og slægtninge. Men sam
tidig er der kun 40.000 unge piger beskæftiget ved
landbruget. Det vil sige, at kun hver femte landhus
moder har fast hushjælp, og at omkring ved halvdelen
af fremtidens landhusmødre skal rekrutteres blandt
ungdom, der ikke er beskæftiget ved landbruget. Så
afhænger det af, om de unge mænd kan trække unge
piger, der enten een gang har forladt landbruget, eller
som aldrig har været beskæftigede derved, ind i dette
erhverv i tilstrækkeligt tal, eller om denne side af sagen
yderligere skal forværre stillingen.
Må jeg for at belyse sagen nævne et eksempel? Det
cr muligt, det tegner billedet i lidt stærke farver. Det
kan være nødvendigt. Ogsaa muligt, at jeg ikke tilnær
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melsesvis får alle årsagerne til vandringen fra landbru
get med. Det er heller ikke meningen. Meningen er at
pege på forhold, der med lidt god vilje skulle kunne
ændres.
☆

T STED I LANDET, hvor åen slår et af sine
mange sving, før den løber ud i havet, ligger en
be gård, der hedder »Aakrogen«. Den er ikke særlig stor,
men den er i orden. Dens beboere er flittige og spar
sommelige mennesker, der trods tidens udvikling har
penge — om ikke just på kistebunden — så dog i
sparekassen.
Der er flere børn på gården, og dér som i hvert
eneste landbohjem, ja, i hvert eneste hjem landet over,
rejser sig spørgsmålet om børnenes fremtid.

E

Skal de blive ved landbruget?
Kan et af dem overtage slægtsgården?
Kan der købes til dem?
Børnene fra »Aakrogen« foretrækker at blive ved
landbruget og gå ind for den fødevareproduktion, det
ikke altid har været anset for »fint« at give sig af
med, men som dog efterhånden er ved at blive lidt
højere regnet.
Vi følger den ældste søn. Han er blevet voksen, har
fuldendt sin praktiske uddannelse og vil nu gerne have
det landbrugsskoleophold, der er et nødvendigt led i
uddannelsen. Han har hørt, at der gives tilskud til
skoleophold, og at undervisningen herhjemme så no
genlunde er gratis, ja, at der endda visse steder gives
gratis skolemad i tilgift. Han bliver imidlertid belært
om noget andet. Når hans forældre ikke har brugt alt,
hvad de har tjent efterhånden, kan der i hvert fald ikke
blive noget til ham. Han betaler altså selv. Han bliver
forlovet, og de unge vil nu gerne have deres eget hjem.
De gamle fra »Aakrogen« har nået den alder, hvor
de godt kunne tænke sig at lægge op og lade de unge
komme til. Det er imidlertid svært. De unges penge
rækker alt for kort til, at der kan blive rimelige beløb
både til forældrene og de andre søskende, hvis de skal
overtage gården. Og de gamle tør ikke give afkald i
en tid, hvor pengenes værdi forringes fra år til år, og
hvor de derfor ikke kan vide, om de kan leve af det,
de kan få ud af gården. Derfor går det her som i
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mangfoldige andre tilfælde, den ældre generation bliver
hængende længe efter, at det var naturligt at skifte,
længe efter at den ønskede at lade yngre kræfter
komme til, og længe efter, at den har evnet at følge
helt med i udviklingen. Tidernes finansielle usikkerhed
er derfor i høj grad med til at skabe usikkerhed.
De unge fra »Aakrogen« prøver derfor på at købe
en gård. De finder en, de synes om, men den er dyr.
Det er ikke, fordi jorden er steget ret meget. Den er
vel ikke så nær fulgt med i prisudviklingen, men byg
ningerne er dyre, fordi byggeri er overordentlig dyrt,
besætningerne er dyre, og navnlig skal der i disse år
investeres formuer til maskiner i et tidssvarende land
brug. Og det kan ikke nytte at komme med den sæd
vanlige snak om, at man ikke må give så meget for
disse ting. Bygningernes og maskinernes pris står ikke
på nogen som helst måde i forhold til landbrugets afkastningsevne, men i forhold til deres anskaffelsesværdi
som nye. For maskinernes vedkommende kan de endda
simpelt hen sælges særskilt, hvis der ikke kan fås en
rimelig pris for dem ved samlet salg. Og i hvert fald
har man ikke set nogen prisfaldstendens for disse ting,
fordi landbrugets forrentningsprocent set i forhold til
handelsprisen i løbet af de sidste 2—3 år er faldet fra
5.6 til 2.6.
De unge har penge på lommen. De har selv sparet
20.000 kr. op, sådan som unge kan gøre det, og sådan
som de i større eller mindre grad må gøre det, hvis de
vil være selvstændige landbrugere og kunne begå sig
som sådanne. Forældrene kan hjælpe dem med andre
20.000 kr., men det forslår kun kort.
Skal der komme handel i stand, må sælgeren derfor
lade indestå en væsentlig prioritet i den yderste ende.
Det er han som regel ikke særlig begejstret for, men
han er nødt til det. Ellers får han aldrig solgt på rime
lige betingelser. Men sælgerprioriteten er en ubehagelig
prioritet for køberen. Dels skal den som regel afdrages
forholdsvis hurtigt, og dels kan man regne med, at
sælger i de fleste tilfælde vil benytte enhver lejlighed
til at få sine penge frigjort.
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_De smukke julekort—
som foreningen udsendte, blev næsten over
alt modtaget med glæde og efterbestillinger,
men da der desværre er enkelte medlem
mer, der endnu hverken har returneret
kortene eller betalt derfor, bringes sagen
atter i venlig erindring.

sådanne omstændigheder låner en krone, tager de en
chance fra den ungdom, der skal til at etablere sig.

De unge fra »Aakrogen« går til kreditforeningen. Og
her er der intet i vejen for, at de kan få penge. Men
for det første er der et meget stort kurstab: 5 pct.s
obligationer, der for 3 år siden stod i kurs 90—92, er
helt nede i 77. Omtrent en fjerdedel af pengene går
tabt, før lånet er i orden. Dernæst er kreditforeningen
yderst forsigtig med hensyn til låneudmålingen. Real
kreditsystemet har nemlig fået nogle stød, som gør
forsigtighed særdeles påkrævet. Der er noget, der hed
der fordringer med fortrinsstilling, som går forud for
de faste prioriteter. Det er visse skatteprivilegier, det er
medhjælperløn, der er grundforbedringslån og høst
pantebreve. De to første er gamle kendinge, men de er
blevet farligere, efterhånden som skatter og lønniveau
er steget. De to sidste er givet af en god mening, og
de hjælper enkelte landmænd endda med ikke helt små
beløb, men de undergraver realkreditten, fordi de er
helt uberegnelige faktorer. Derfor hjælper disse ting
de få, men skader de mange.
Her er der imidlertid gjort et ærligt forsøg på at
skabe orden. Realkreditkommissionen har under dom
mer Thestrups ledelse anvist veje. Den peger på en
indskrænkning af skatteprivilegiet og på afvikling af
de fortrinsberettigede låneordninger. Den peger end
på, at en nedskæring af afdragstiden fra 60 år,
NDEN DER HANDLES, går de unge til sparekas videre
som den er i øjeblikket, til 30—45 år, ville være ønske
sen eller banken, hvor de har deres penge stående, ligt.
skulle bevirke højere låneudmåling og som
og hvor de er vant til at komme gennem årene. De følge Det
kortere afdragstid højere kurs og mindre
bliver venligt modtaget, for det er gode kunder, som behov afforden
de endnu dyrere sekundære lån.
man gerne vil bevare forbindelsen med, og som man
Det ville hjælpe noget, men disse foranstaltninger
ud fra hele virksomhedens indstilling gerne vil hjælpe.
kan
naturligvis langt fra sidestilles med den lettelse, det
Men der er pengeknaphed og meget andet at slås med,
betyde, hvis vi fik den sundhed i pengevæsenet
så pengeinstituttet råder ikke tilnærmelsesvis over så ville
som vi havde for blot tre år siden.
mange penge, som der er brug for, og det beløb, man tilbage,
De unge fra »Aakrogen« vender sig mod de nye
normalt kan hjælpe med, rækker derfor for kort. Og 6 pct.
kreditforeningsserier med 10 års afdragstid. Rente
så er der desuden det, at kommunen derhjemme, hvor
og afdrag kommer her til at udgøre tilsammen omkring
»Aakrogen« ligger, netop har lånt en million til et nyt ved
14 pct., men til gengæld er der kun et meget lille
alderdomshjem, eller hvad det nu var. Og man har også
visse forpligtelser over for kommunerne, som oven i
købet ved hjælp af skatteyderne kan yde fuld garanti
for lånet, ligesom kommunalbestyrelsen ikke er slet så
nøjeregnende, som de unge må være det, hverken med
hensyn til rentefod eller kurs.
Pengene kan imidlertid ikke lånes ud to gange, og
Vi søger i dag kobberstikværket Flora Danica i 18 bd.
de unge fra »Aakrogen« går bedrøvede bort, sådan
komplet med 3240 haandkolorerede kobbere. Kbhvn.
som tusinder af unge må gøre det i disse år. De er
1766—1883. Folio format og betaler kontant.
blevet belært om, at når der er pengeknaphed, og når
de skal konkurrere med det offentlige om de alt for
18—20.000 kroner
få lånemuligheder, vil ungdommen næsten altid trække
for et velholdt eksemplar.
det korteste strå, hvis ikke det offentlige i sådanne tider
Vi er liebhavere til alle sjældne og kostbare værker,
viser stor tilbageholdenhed. Og de synes, at der er
store og smaa bogsamlinger, og større videnskabelige
måde med den offentlige tilbageholdenhed i disse år.
tidsskrifter paa alle sprog.
Ja, engang imellem synes de måske, at der ligefrem er
HERMAN H. J. LYNGE & SØN
konkurrence mellem kommunerne om, hvem der kan
Internationalt Antikvariat.
bygge flottest. Men det kan nu nok ikke passe.
Løvstræde 8—10
København
Tlf. Central 5335
Noget er der derimod om, at kommunalbestyrelserne
sikkert af og til glemmer, at for hver gang de under
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Flora Danica købes.
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kurstab, og da afdragene hurtigt bringer lånet ned, er
låneudmålingen væsentligt rigeligere end i andre serier.
Disse lån kan betyde slid og afsavn, men de betyder
også, at man får den værste gældsbyrde ryddet af vejen
inden for en overskuelig tid. Så ungdommen føler sig
fristet til i hvert fald at tage en del af disse penge. Men
regner man nøjere efter, opstår der betænkelighed.
Hvis det drejer sig om en gård til 2—300.000 kr.,
skal der formentlig falde et årligt afdrag på 5.000 kr.
på sælgerprioriteten. Hvis der lånes 100.000 kr. af de
kortfristede, bliver afdraget her omkring ved 10.000 kr.
Og så skal familien leve. Det vil sige, at der skal præ
steres en indkomst af gården på 25—30.000 kr. om
året i hvert fald til skatteansættelse. Det er svært at
klare, selv om både mand og kone gør dagen aldrig
så lang.
Og så har man endda det værste tilbage. Der skal
betales skat af denne indkomst. Alene i statsskat skal
der — ganske vist efter at betalt skat er trukket fra —
betales 60 pct. af indkomstbeløb over 18.000 kr. Dertil
kommer kommuneskatten og amtsskatterne. Med priori

tetsrenter skal der altså trækkes omkring ved 40.000 kr.
ud af en sådan gård. Og overfor denne kendsgerning
kan ingen ansvarsbevidste mennesker tilråde at gå ind
under sådanne forhold.
Den ældre generation vil næsten altid være betænke
lig ved den gældsbyrde, den unge må tage på sig. Man
må imidlertid ikke glemme, at den unge mand alene i
kraft af manuelt arbejde med lethed forrenter mindst
hundrede tusinde mere end den ældre. Men betingelsen
for, at hans gerning skal lykkes, er, at han får en væ
sentlig del af toppen skåret af sin gældsbyrde, mens
han har sine ungdomskræfter i behold. Og det tillader
skattevæsenet ikke.
Skattelovgivningen kan bære over med visse forete
elser. Der er love om præmieopsparing, der giver
skattebegunstigelse for mindre opsparingsbeløb, der er
afskrivningsregler for både maskiner og bygninger, der
gør det muligt for den, der er igang med en bedrift, at
investere på rimelige vilkår; men for den unge mand,
der kun har til opgave at betale gæld af, er der —
bortset fra det første år — ingen barmhjertighed.
(Fortsættes i næste nr.)

Og sneen sletted’ ud ...
Historisk skildring fra den store
nordiske krig

II
Af arkivar

P. K. Hofmansen.

Vinteren var så kold, som ingen anden havde
været det i mands minde. Ravnene skreg på fjel
det, inden de dødfrosne faldt ned på sneen eller
Neanelvens is. I de isnende, månelyse nætter frøs
soldaterne uhyggeligt i bivuakkerne, hvorfor
flammende bål på træværket fra bøndernes ud
huse brændte overalt langs skovbrynene og tæt
ind til gårdene i As og Østby, medens timerne
sneglede sig af sted mod den grå dagning, i
hvilken kulden kulminerede. Soldaternes unifor
mer havde vel det karolinske snit i blåt og gult
i behold, men de hang nu lasede og pjaltede på
de udtærede lemmer, og de gule kravestøvler
var hullede og stoppet med klude både her og
der. Værst var den udmattende sult, som i for
bindelse med kulden i disse dage og nætter
gjorde det af med mangen tapper soldat. Vel
havde karolinerne ribbet alt spiseligt i hele Ty
dalen, men intet forslog til de mange sultne
munde. Nytårsaften (n. s.: 11/1) fik hver soldat
udleveret 2 havrebrød og 2 mark (ca. 1 pund)
råt kød, og man brændte en badstue, en smedie
og flere hølader i As og Østby for dog at få
lidt varme denne højtidsaften. Afmarchen over
grænsefjeldene mod hjemlandet var fastsat til
nytårsmorgen (n. s.: 12/1 1719).
Lars Bersvendsen med kone og sønner var

som de fleste i Østby flygtet op på sætrene, men
mange måtte ty ned til dalen igen, da de ikke
kunne udholde kulden i de utætte sæterhytter.
Hen på eftermiddagen nytårsaftensdag kom Lars
Bersvendsen tilbage til sin gård, netop som sol
daterne slagtede hans sidste kreaturer ude på
tunet. Armfelt var selv i nærheden, og da han
fik øje på den vadmelsklædte fjeldbonde, som
stille stod og betragtede soldaternes foretagende,
spurgte han:
— Är du mannen själv?
— Ja, svarede Lars.
— Det gäller för oss att komma över fjällen
åt Handöl, kan du säga oss, hur vi kan komma
fram där?
— Ja, dersom De har ski og kjender vejen, så
går det nok!
— Är du känd på vägen och kan visa oss den?
fortsatte generalen.
— Ja, kjendt er jeg nok, men jeg er gammel og
formår det ikke, især ikke på denne hårde vinter
tid ---------- men vistnok findes her nogen anden,
som kan vise Dere vejen, tilføjede han og ville
gå bort.
— Nej, stanna min man, sagde Armfelt, du
går icke härifrån, ty du är rätter karlen. Håll
honom kvar; vi behöva honom! føjede han til,
idet han vendte sig om mod et par befalingsmænd, som stod i nærheden.
Lars Bersvendsen blev da ført bort og sat un
der bevogtning.
Månen kvællede i disse nætter (det var sidste
kvarter 2/1 (n. s.: 13/1), og da den i stille, klart
vejr stod op nytårsmorgen, var de første afdelin
ger allerede trådt an til afmarch. Nok en gang
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steg den svenske hærs højtidssalme »Vår Gud är
oss en väldig borg« mod himlen, men stemmerne
var rustne og udtrykkene i de skæggede sol
dateransigter sløve og modfaldne. Straks derpå
begyndte de første afdelinger med Armfelt i
spidsen at sætte sig i bevægelse op over bak
kerne nord om Østby mod Essandsøen og rigs
grænsen. Hen på formiddagen afmarcherede den
næste afdeling og ved middagstid den tredie,
medens arriergarden ventede til om aftenen.
Lars Bersvendsen blev tvunget til at være vej
viser for avantgarden, og som gidsler medtoges
5 fangne norske dragoner, nogle bønder fra Frolen samt Brynhild Tuset fra samme by og Inge
borg Østbyhaugen fra Østby, der måtte forlade
vuggen med hendes spæde tvillinger.

EN KAMP FOR LIVET
Den første del af marchen foregik i stille,
klart vejr. Da man havde passeret trægrænsen, lå
sneen løs og dyb på Øjfjeldets nordlige skrå
ning, så soldaterne måtte hjælpe hestene med at
slæbe kanonerne og de tungt læssede trosslæder.
Lars Bersvendsen, der var sammen med Arm
felt i teten, henvendte sig til generalen og bad
ham på grund af det trælse føre om at slippe
kvinderne fri. Det ville denne dog ikke gå
med til.
— Jeg fruktar, sagde han, att du i så fall för
oss vilse. Däremot är det tvivelaktigt, om du
önskar göra detta, därest kvinnonna äro med,
ty i så fall komma dessa att förgås.
— Ah nej, svarede Lars, vore kvinder de berger
sig nok like så godt som Dere, er det derom at
gjøre, men jeg frygter for, at det går galt likevel
både med den ene og den anden.
Langt ned i sydvest forsvandt efterhånden den
mørke, skovklædte Tydal, og fremover fortonede
Kjolens høje, hårde kam sig i tågen. Hen imod
middag, og allerede inden de sidste afdelinger
havde forladt As og Østby, begyndte det at
sortne på den nordvestlige himmel. Mulmet ru
gede over Rutenfjeldet, og Fongen akslede sin
grå kappe. Kort efter hvinede en let og fin driv
sne ned fra afsatserne, og nogle vilde hvirvler
brød her og der gennem marchkolonnerne. Det
begyndte at buldre mod højderne, og i ét nu
var fjelde, soldater, heste, kanoner og slæder
indhyllet i en rasende snestorm. Da begyndte en
kamp for livet —, da begyndte karolinernes døds
march over grænsefjeldene! På vindsiden lægger
sig panser af is over de lasede uniformer. Kulden
i fødderne volder mathed, og i brødposerne fin
des ingen styrkende føde. Med krampagtige greb
om geværkolberne går det langsomt fremad gen
nem det hvide, stormpiskede øde. En stemning
af tung fortvivlelse lægger sig over geledderne.
Soldaterne begynder at kaste sig ned i driverne
til højre og venstre. I den iskolde sne forsvinder
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lidelserne, afmagten stiller smerterne, snesengen
er blød, øjnene tunge, søvnen kommer hastigt og
overgår sagte i den sidste.
Allerede ved 2-tiden om eftermiddagen begyn
der det at mørkne, men snestormen fortsætter
med uformindsket styrke. Nogle mindre grupper
af fjeldvante soldater graver sig ned i sneen som
ryper, men de fleste marcherer videre. Den pi
skende sne bevirker, at man kun kan se få skridt
frem for sig. Man råber på hverandre imod stor
men, men får intet svar. Marchordenen er alle
rede brudt. En stor del af armeen lejrer sig om
aftenen ved Essandsøens nordre bred. Ved denne
dødskuldens nattelejr søger man at varme sig
ved bål på vidjebuske og lyng, men de hastigt
opflammende luer slukkes snart igen. Man bru
ger da fanestænger, geværkolber, lavetter, sadler
og sabelgehæng som brændsel, men intet kan
jage kulden fra de gennemfrosne legemer. Denne
nat slukkes mangt et livslys ved Essandsøens
bredder. Rundt omkring ligger døde og døende.
Sneen breder sit hvide liglagen over dem og slet
ter alle spor. Om morgenen den 2. januar (n. s.:
13/1) røres trommerne nok en gang for at kalde
de overlevende til samling, men uvejret, der var
stilnet en smule af i nattens løb, rejser sig atter
med fornyet styrke, og stormens drøn overdøver
trommernes bulder. Ved færden fra Essandsøens
bred i den grå dagning sidder Armfelt ligbleg i
sin slæde. Undervejs dør den ene efter den an
den af hans tapre karoliner. Kanoner og slæder
bliver stående i hobetal, da soldaterne, der fører
dem, fryser ihjel. En trekantet, karolinsk hat, en
geværpibe med bajonet eller en sabel med spid
sen trodsigt vendt mod himlen stikker op og
markerer stedet, hvor disse soldater nu sover den
sidste søvn. Ramslihøjderne bestrøs med faldne
rundt omkring. Mange forvilder sig, og nogle fin
der frem til en eller anden indesneet gård, men
bliver dræbt af de forbitrede trønder.

MARCHEN ENDT
Først hen mod aften den 2. januar nåede en
kelte grupper rigsgrænsen. Dødtrætte kastede
soldaterne sig ned på sneen, mange, mange for
ikke at løfte hovedet mere. Elendigheden syntes
at have nået sit højdepunkt. Kvinderne havde
Armfelt forlængst givet fri, og nu flygtede de
fangne, norske dragoner, idet ingen længere ke
rede sig om dem, men Lars Bersvendsen måtte
stadigvæk blive ved Armfelts side for at finde
vej over Snasahøjdernes nordlige skråninger ned
mod Handøl, hvor de overlevende samledes i
løbet af den 3. januar (n. s.: 14/1) og følgende
dage. Dødsmarchen var endt, men rundt på
grænsefjeldene lå 3000 tapre mænd, som fandt
deres død i den håbløse kamp mod elementernes
rasen. Det var de armfeltske karoliners sidste
march!
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Gret Sverige, mer gret Finland dock
Som mor och enka grater . . .
(Franzén.)

Vi ved, at Lars Bersvendsen fra Østby endnu
var vejviser for Armfelts trop den 3. januar, men
så udslettes hans spor i de svenske og norske
arkivalier. I Tydalen fortælles, at han kom tilbage
til Østby som »en helseløs mand«, men han er
vist snarere identisk med den norske vejviser, der
den 7. februar (n. s.: 18/2) 1719 døde i Duved og
blev begravet ved Duved skanse. Hjemme i
Østby lever hans slægt den dag i dag.

C^NDELSBOGTRYKKERIET
i Odense

Anm.! I Danmark-Norge afskaffede man i 1700 den
julianske kalender (g. s.) og gik over til den gregorianske kalender (n. s.), idet søndag den 18/2 d. a. efter
fulgtes af mandag den 1/3. I Sverige skete overgangen
først i 1753, da onsdag den 17/2 d. a. efterfulgtes af
torsdag den 1/3.

DE I OREXEDE REVISIONSKONTORER
hovedkontoret
N. W. Gadesvej 7 . Aarhus
telefon 4 24 77 (6 lin.)

Centralkontorer i AARHUS
telf. (061) 4 34 00 - 4 38 98 - 4 39 98
AABENRAA
telf. (046) 3300 - 3868 - 3869
ESBJERG
telf. (051) 4210 - 4211 - 4212
VEJLE
telf. (042) 3155 - 3154 - 3153

Skandinaviens næststørste revisionsfirma

Slægtsgaardsejere!

Slægtsgaardsejere I

Tegn Deres Forsikring

Sikker Dem mod Haglskade

mod Stormskade i

gennem

Dansk Forsikringsforening mod Stormskade

Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910

Skolebakken 11 . Aarhus

Skolebakken 11 . Aarhus

Østifternes Land-Hypothekforening*
Gyldenløvesgade 3

KØBENHAVN V

yder uopsigelige 2. Prioritetslaan i Landejendomme
og Beboelsesejendomme paa Landet i Østifterne

